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van het wijkberaad

Woensdagen 13 mei en 10 juni (grote zaal in wijkcentrum) om 19.30 uur openbare vergaderingen 
van het Wijkberaad De Hyacint. 

Dinsdag 2 juni Open Coffee. Thema en locatie nog niet bekend. Dit is op enig moment na te gaan 
via www.dehyacint.nl en www.facebook.com/bloemenbuurt. (De Open Coffee die gepland was op 
5 mei gaat niet door in verband met de meivakantie.) 

AGENDA

Agenda   

Bewonersvergadering
Voor de bewonersvergadering van het Wijkberaad Bloemenbuurt de Hyacint  
Datum:   Woensdag 29 april 2015  
Locatie:   Wijkcentrum De Hyacint, Anemoonstraat 25  
Aanvang:  19.30 uur (zaal open 19.00 uur)  

19.30 uur: Opening  

19.35 - 20.30 uur: Thema: Voortgang betaald parkeren in de Bloemenbuurt  
De volgende fase van de invoering betaald parkeren in de Bloemenbuurt is aangebroken. De heren Alfons 
Heijmen, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Verkeer en Roy van der Zwan, opdrachtgever Dienst 
Stadsbeheer, geven een toelichting.  

PAUZE  

Vanaf 20.45 uur zetten wij de vergadering voort met het algemeen gedeelte   
1. Mededelingen (herhuisvesting De Kruin)  
2. Terugblik op 2014, vooruitblik 2015  
3. Verslag bewonersvergadering van 23 april 2014  
4. Financieel verslag van de penningmeester over 2014  
5. Goedkeuring jaarstukken  
6. Herbenoeming bestuursleden: Arnold van der Heijden (voorzitter) en Roos Kessels (algemeen lid) zijn 

verkiesbaar en stellen zich wederom beschikbaar voor het bestuur. Juup Nak (secretaris) treedt terug, 
Jurrie Vos is bereid zijn functie over te nemen. Het bestuur stelt voor hen in hun functie te (her)benoe-
men. Juup Nak treedt uit het bestuur.  

7. Rondvraag  

Na de vergadering is er ruimte voor een drankje, een hapje en een praatje.  
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Aantrekkelijk programma
Het evenement vindt plaats van 10 tot 17 uur. 
Kinderen kunnen zich uitleven op het Gouden-
regenplein. Terwijl zij zich daar vermaken met 
schilderen, picknicken of een andere vrolijke 
bezigheid, geniet u van een lekker drankje of 
speciaal gerecht op een van de terrassen in het 
festivalgebied. Of misschien gaat u wel naar de 
wijnproeverij of yogales. Van alles is mogelijk: 
leuke workshops en verrassende activiteiten 
voeren die dag de boventoon.

Mooie koopwaar
Op de parkeerplaats aan de Goudsbloemlaan 
wordt een speciale markt gehouden. U vindt er 
stands en kraampjes met originele en kwalitatief 
hoogwaardige producten. Daarbij kunt u denken 
aan duurzame voedingsmiddelen als ambach-
telijke honing en biologische kaas, of aparte 
bomen en bloemen, maar ook aan lifestylepro-
ducten, vintage kleding en brocantes. U begrijpt 
het al: het gaat niet om de gebruikelijke spullen 
die op braderieën en rommelmarkten worden 
verkocht, maar om bijzondere artikelen en voor-
werpen. Ook als u zelf deelneemt, verwacht de 
organisatie dat u zich aan deze richtlijn houdt. 

 Artistieke omlijsting
Leerlingen van de TalentProgramma’s Theater, 
Muziek en Kunst van het Segbroek College dra-
gen actief bij aan de festiviteiten. Zij verzorgen 
muziekoptredens en ander entertainment tij-
dens het festival. Verder maken ze bezoekers 
wegwijs in het feestgebied. Met originele acts 
vestigen zij de aandacht op de aangeboden pro-
ducten. Met mini-exposities van kunstwerken 
tussen de stands in, laten zij de producten nog 
beter tot hun recht komen. Wellicht wordt u ook 

zelf wel uitgedaagd om met ‘streetart’ uw eigen 
creatieve talenten te botvieren. Al deze kunstzin-
nige uitingen zullen in hoge mate bijdragen aan 
een goede sfeer en veel gezelligheid brengen 
tijdens het buurtfestijn.   

Zelf deelnemen
Als u geïnteresseerd bent in het bemannen van 
een eigen marktkraam, dan kunt u zich wenden 
tot Laurens Frijling van Kreativ Events Neder-
land, het bureau dat de organisatie in handen 
heeft. Hij zal u op de hoogte stellen van de te 
volgen procedure. Deelname kost voor bewo-
ners en lokale ondernemers € 25,00 per kraam. 
U kunt ook samen een kraam delen. Laurens Frij-
ling is te bereiken via laurens@kreativevents.nl.  
U kunt hem ook bellen op (070) 385 40 00 of  
06 27 88 65 70. 

Draaiboek
Wat de winkeliers precies allemaal voor u in petto 
hebben, is nog even een verrassing. De komende 
weken wordt hard aan het draaiboek gewerkt. 
Er gaan zelfs geruchten over een draaimolen 
voor de kleintjes. Dat zou natuurlijk fantastisch 
zijn. Zodra het definitieve programma bekend 
is, zal het worden gepubliceerd. Houdt dus de 
affiches goed in de gaten die ter aankondiging 
van het evenement in de buurt zullen worden 
opgehangen.  

Tot ziens op zaterdag 6 juni, ofwel als  
geïnteresseerde bezoeker, ofwel als deel-
nemer! Laat het zonnetje maar schijnen! 

Elisabeth van Elsen 

Zet zaterdag 6 juni maar alvast in uw agenda!
Dan bieden de gezamenlijke winkeliers van het Goudenregenplein en de Goudsbloemlaan u een 
bijzonder buurtfestival aan. Op beide plaatsen kunt u terecht voor een scala aan activiteiten. 
Ook in het straatgedeelte tussen de twee locaties in komt u allerlei feestelijkheden tegen. En 
mocht u zelf speciale producten willen verkopen, dan behoort ook dat tot de mogelijkheden.  

Bijzonder buurtfestival
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Als het aan mevrouw Mieke Petri lag, kreeg 
onze buurt een tien!  
Dat beweert ze zonder enige reserve wanneer ik met deze 81-jarige dame in haar gezellige woning op 
de eerste etage aan het korte stuk van de Irisstraat in een geanimeerd gesprek raak. Dat ze met een 
woonduur van 80 jaar recht van spreken heeft staat buiten kijf.  

Ze is dan weliswaar 81 en sinds vier jaar weduwe  
- in hetzelfde jaar verloor ze ook nog eens één van 
haar twee dochters - maar leidt, zo beweert ze, 
een tevreden en prettig leven, omdat ze de ingrij-
pende verliezen heeft verwerkt, zich koestert aan 
heel veel mooie herinneringen en de spirit heeft 
om van iedere dag iets te maken.  Ze wil ook graag 
bijblijven, heeft dan wel geen computer maar wel 
een smartphone waar ze goed mee overweg kan. 
‘Het uitwisselen van foto’s met bijvoorbeeld mijn 
achterkleinzoon is geweldig leuk!’ vult ze enthou-
siast aan. Ze is best tevreden over hoe ze nu leeft in 
de haar zo vertrouwde buurt waar ze in 1934 werd 
geboren en ook altijd is blijven wonen op de vier 
jaar na dat ze met haar man bij haar schoonouders 
in de Druivenstraat inwoonde. 

Dat was in de naoorlogse jaren door de enorme 
woningnood voor pas getrouwde stelletjes tame-
lijk gebruikelijk. In 1959 was er eindelijk die felbe-
geerde eigen woning in de Irisstraat beschikbaar 
waar ze nog steeds woont. Met haar buren heeft ze 
niet alleen een goed contact, het is bijna een soort 
familie die er in goede en slechte tijden voor haar is.  

Aan haar tevredenheid dragen naast de buurt en 
haar stukje Irisstraat ook dingen bij zoals het heb-
ben van haar andere dochter die in Spanje woont 
en bij wie ze twee of drie keer per jaar logeert en die 
omgekeerd ook regelmatig bij haar vertoeft. Verder 
een rijk netwerk van vrienden en kennissen, het 
hebben van hobby’s (in haar geval: knutselen, het 
maken van kaarten, puzzelen en breien) en niet te 
vergeten de contacten in de buurt. Wat dat laatste 
betreft gaat ze zo goed als iedere dag, nadat ze zich 
rond acht uur door de wekker uit bed heeft laten 
rinkelen en heeft ontbeten, koffie drinken in eetcafé 
‘Mikelly’ op de hoek van het Goudenregenplein 
(vroeger een zaak van Jamin). Het voelt daar als een 
warme deken, omdat ze er zowel door de uitbaters 
als door de vaste klanten met aandacht en liefde 
wordt bejegend.   

Op de vier uur thuiszorg per week na is ze nog zelf-
redzaam. Ze doet haar boodschappen, meestal bij 
‘de Turk’ vlak om de hoek, ze kookt nog bijna iedere 
dag haar maaltje (‘niet meer zo uitbundig als vroe-
ger’) en heeft veel aanloop. Als dat allemaal niet 
meer zou lukken, zou de lol er voor haar wel af zijn 
en ze moet er niet aan denken om in een instelling 
terecht te moeten komen. ‘Mijn moeder werd 97, 
maar dat hoeft voor mij echt niet,’ vult ze aan.  

Uiteraard is er in al die jaren in de Bloemenbuurt 
veel veranderd en daar blikt ze met veel interes-
sante details op terug. In haar jeugd waren de 
Goudenregenstraat, het Goudenregenplein - waar 
toen nog tram lijn 3 overheen reed komend vanuit 
de Goudsbloemlaan naar het station Staatsspoor, 
nu het C.S. - en vooral ook de Azaleastraat dè win-
kelstraten met een grote variëteit aan kleine win-
kels, die in de loop van de jaren zijn verdwenen. Ze 
noemt het kruidenierszaakje van Rijke, de voorloper 
van de ‘HE Markt’ en de ijzerhandel van Vlaanderen 
die ook veel huishoudelijke artikelen verkocht en 
waar nu de zaak van Roos is gevestigd. Het was toen 
overigens een ongeschreven wet dat je je spullen 
kocht bij middenstanders van hetzelfde geloof! Ze 
herinnert zich in dit verband dat haar vader het 
ongehoord vond dat zij ooit bij Vlaanderen wat luxe 
dingen aanschafte die haar vader in zijn zaak ook 
verkocht en dat kon volgens hem echt niet. Kopen 
bij de concurrent omdat het daar wat goedkoper 
was: dat was ‘not done’.  

Ooit geboren in de Goudenregenstraat waar haar 
vader op nummer 56 de kunsthandel Van de Geer 
dreef nadat hij daarvoor een tijdlang een lijstenma-
kerij had gehad in een inmiddels verdwenen pand 
dat ooit op het grasveldje in de Sneeuwklokjesstraat 
(ter hoogte van Zwager) stond. Als jongste met 
nog vier broers (‘mijn vader wilde per se ook een 
meisje’) boven zich, ging ze naar de kleuterschool 
in de Anemoonstraat. Daarna naar verschillende 
lagere scholen om tenslotte haar mulo-diploma 
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op de O.G. Heldringschool aan het IJsvogelplein te 
halen. Tot ze trouwde, werkte ze jarenlang bij de 
gemeente Den Haag op de afdeling ‘Wederopbouw 
en Volkshuisvesting’ aan de Van Alkemadelaan. Het 
is anno 2015 nog nauwelijks voor te stellen dat ze, 
toen ze trouwde, werd ontslagen!  

Van de oorlogsperiode herinnert ze zich nog hoe 
grote delen van de Bloemenbuurt rond 1942 tot 
spergebied werden verklaard. Mensen moesten op 
last van de bezetter hun huizen uit die vervolgens 
met de grond werden gelijk gemaakt. Enorme be-
tonblokken omwikkeld met prikkeldraad markeer-
den de grens tussen de nog bewoonde straten en 
het spookachtige gebied waar landmijnen mensen 
moesten afschrikken het te betreden. Hier werd als 
onderdeel van het beruchte verdedigingswerk ‘de 
Atlantikwall’, een enorme tankgracht gegraven. In 
de puinhopen van de afgebroken huizen en de 
ruïnes zochten de mensen vaak naar brandbaar 
materiaal om hun noodkacheltjes (de zogeheten 
Maijokacheltjes) mee te kunnen stoken waarop het 
schaarse voedsel kon worden bereid.  

Ze ziet zich nog als meisje van een jaar of tien de op 
oude lappen op de vloer van de achterkamer gele-
gen tulpenbollen keren en pellen. Het was ten tijde 
van de Hongerwinter (1944) en ze aten naast die 
melige bloembollen ook de beruchte suikerbieten. 
Haar oudere broers moesten zich schuilhouden om 
niet te worden opgepakt en als dwangarbeider naar 
Duitsland te worden afgevoerd en werden daarom 
onder de vloer verborgen gehouden. Haar vader 
overleefde weliswaar de oorlog, maar zat na te zijn 
opgepakt een tijd in de gevangenis in Schevenin-
gen en daarna in het beruchte ‘Kamp Amersfoort’.  
Jaren na de bevrijding waren veel producten nog 
‘op de bon’ en duurde het nog heel lang voor het 
leven weer een beetje normaal was.   

Omdat haar overleden man een verwoed filmer 
was, heeft ze naast foto´s ook heel veel films waar 
ze nog regelmatig naar kijkt om herinneringen op 
te halen en te delen met anderen. 

Mevrouw Mieke Petri vertegenwoordigt met haar 
boeiende verhaal onze oudere buurtbewoners. Ik 
hoop dat die net zo positief en tevreden in het leven 
staan als zij.  

Leen Nauta 

Het feest van de natuur! 
Fête de la Nature Den Haag
23, 24 en 25 mei 2015
Dit jaar is de tweede Haagse editie van het ‘Fête 
de la Nature’! Het is een feest van de natuur, dat 
internationaal gevierd wordt. Iedereen kan op zijn 
of haar manier de natuur vieren. Op zondag 24 mei 
treden er in heel Den Haag artiesten op in tuinen 
en parken. De voorbereidingen zijn in volle gang. 
Wil je meedoen?
Mensen met een tuin: heb jij een mooie tuin die je 
wilt openstellen voor muziek en publiek, neem dan 
contact op met liane.fetedelanature@gmail.com.
Muzikanten: ben je een muzikant, kleinkunstenaar 
of zing je in een koor en wil je meedoen, neem dan 
contact op met carmen.fetedelanature@gmail.com.
We zien er naar uit dit buitenfeest samen te vieren, 

Liane Lankreijer, Carmen van Haren en 
Geert van Poelgeest
Fête de la Nature Den Haag
www.natuurlijkinjekracht.nl
www.carmenkata.nl
http://www.haagsmilieucentrum.nl/index.php? 
subonderwerp_ID=72 
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Smit
Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf

gespecialiseerd in:
• trappenhuisschoonmaak • telescoop glasbewassing vanaf de grond tot 15 meter

• alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden

vrijblijvende offerte/advies     gerenommeerde referenties

Fuchsiastraat 89, 2565 PM Den Haag
tel/fax 070-3237271 • mobiel 06-30 901 901

“Al 20 jAAr: gewoon grAndioos schoon”

www.telescoopglasbewassing.nl

Smit Glazenwasserij.indd   1 30-01-12   12:05

Denkt u aan verbouwen of een dakopbouw? 

Of wilt u uw huis in de bestaande stijl aanpassen? 
Overweeg een betere isolatie en het aanbrengen van 
zonnepanelen. Het kan u veel extra voordeel opleveren.

Tegen een betaalbaar tarief krijgt u deskundig advies. Wij doen 
voorstellen, verzorgen de tekeningen en de bouwaanvraag. 
Het eerste gesprek is gratis.

ARCHITEKTENBUROOTTO DAS

Neem contact met ons op via: www.ottodas.nl. of bel: 06 - 2126 7149
Het lage BTW tarief van 6% is verlengd tot 30 juni 2015. Ook geldig voor ons advies.

Hyacinthweg 57       2565 RG       DEN HAAG        070 - 368 6300info@ottodas.nl      www.ottodas.nl

aanbouw uitgebouwde keuken
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Méér dan alleen een buurtsuper: 
de ‘HE Markt’ aan de Goudsbloemlaan

Bijna iedere wijkbewoner kent hem als ‘de Turk’ 
aan de Goudsbloemlaan, maar wat er achter de 
‘HE Markt’, zoals deze buurtsuper officieel heet, 
schuilgaat, weten maar weinig mensen. Daar 
proberen we met dit portret wat verandering in 
aan te brengen, want dat verdienen ze.   

Als regelmatige klant (ik koop er graag wat van het 
buiten met zorg uitgestalde fris uitziende fruit) ont-
moette ik er een tijdje geleden een nietig Indisch 
dametje van, zo bleek later, ver in de 80 met wie ik 
bij de kassa aan de praat raakte. Ze was duidelijk 
vóór mij om af te rekenen, maar leek geen enkele 
haast te hebben en liet mij als bijna vanzelfspre-
kend voor gaan en binnen de kortste keren werd 
ik deelgenoot van haar wel en wee. Ze komt hier, 
zo vertelde ze, al zolang de zaak bestaat en haar 
wekelijkse gang naar haar buurtsuper bleek een 
van haar vaste, nog weinige verzetjes. Sinds haar 
zus, met wie ze altijd had samengewoond, een paar 
jaar geleden was overleden, is ze moederziel alleen. 
Hier krijgt ze haar wekelijkse portie aandacht van 
het allervriendelijkste personeel en van klanten die 
bereid zijn haar even hun oor te lenen.  

Behalve op de dagen dat het nabijgelegen onder-
wijsbolwerk van het Segbroek College gesloten 
is, zwermen er - zeker bij goed weer - pauzerende 
naar buitenlucht en hartigheid snakkende pubers 
rond ‘de Turk’, officieel de ‘HE Markt’ geheten. Met 
die naam wilde de eigenaar Abdullah Karabulut 
een sfeer van gemoedelijkheid uitdrukken toen hij 
hier in 1997 samen met zijn compagnon Mehmet 
de zaak begon: ‘een markt waar men elkaar met een 

joviaal ‘Hé’ zou begroeten’. Als plukjes multicultu-
rele levendigheid laten de scholieren van zich zien 
en horen in deze rustige bijna dorps aandoende 
winkelstraat. Door de als doorgeefluik fungerende 
halve zijdeur worden geurige Turkse pizza’s en 
andere hartige versnaperingen aan de jeugdige, 
hongerige cliëntèle verstrekt. De van huis mee-
gebrachte broodtrommeltjes lijken voor hen voor 
goed verleden tijd. Abdullah mist ze echt wel tijdens 
de schoolvakanties. Het is dan best saai in de straat 
en het scheelt omzet. Hij vindt ze doorgaans leuke, 
beschaafde jongelui met wie hij zo goed als nooit 
problemen heeft. Na het snackintermezzo van de 
scholieren keert de rust terug en is deze bijzondere 
buurtsuper weer het domein van buurtbewoners. 
Naast de schooljeugd zijn er de ouderen, zoals het 
Indische vrouwtje, die er in alle rust komen ‘foerage-
ren’ of zelfs hun telefonisch bestelde boodschappen 
thuis bezorgd krijgen, want dat kan ook. Verder zijn 
er talloze buurtbewoners die, vaak na hun werk, 
even snel binnenwippen om wat te kopen of die 
bij het ‘gewone’ boodschappen doen toch iets wa-
ren vergeten. En tot slot al die mensen die in deze 
‘winkel-van-Sinkelachtige’ zaak met zijn opvallende 
handel, die je in een gemiddelde super niet snel zult 
aantreffen, iets van hun gading hopen te vinden.   

Een tijdje terug sprak ik Abdullah in zijn piepkleine 
kantoortje van waaruit hij van bovenaf zicht heeft 
op zijn zaak waar op 220 vierkante meter in de 
schappen langs de soms smalle paden een enorme 
variëteit aan artikelen is opgeslagen. Een came-
rasysteem, waarvan de monitor in het kantoortje 
staat, helpt hem om de boel in de gaten te houden. 
‘Dat moet je vandaag de dag wel hebben,’ verzucht 
hij, ‘en ook een alarminstallatie, ook al gebeuren er 
gelukkig in deze rustige buurt bijna nooit verve-
lende dingen.’ De enige uitzondering tot nu toe was 
een ‘kraak’ in 2000. Toen wist een stel onverlaten 
het rolluik te forceren en ging er met de complete 
sigarettenvoorraad vandoor.  

Toen hij hier achttien jaar geleden begon, was zijn 
zaak de helft kleiner. Naast hem was toen de dro-
gisterij van Van Schie gevestigd. Toen die in 2007 

vervolg op pag. 9
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Wilt u ook uw 
verzekerings- en 

hypotheekadviseur 
bij u om de hoek?

Dicht bij huis verzekerd van een goed advies met de laagste premies, voor al 
uw verzekeringen en fi nancieringen.

Onder andere:
VvE verzekeringen
Autoverzekeringen
Woonverzekeringen
Hypotheken en fi nancieringen
Zakelijke verzekeringen

Kom eens 
langs op de 

Laan van Eik en 
Duinen 172 

2564 GX  Den Haag          Telefoon 070-3461751          info@verax.nl          www.verax.nl    
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vertrok, zag Abdullah zijn kans schoon om uit te 
breiden. Het is nu allemaal goed te overzien en hij 
wil het plezier dat hij beleeft aan het hebben van 
een niet al te grote zaak vooral behouden. Daarom 
heeft hij geen verdere uitbreidingsplannen.  

Samen doken we ook even in zijn persoonlijke 
historie. Als een avontuurlijke en ondernemende 
jongen van zestien jaar met alleen lagere school 
wilde hij, zoals zoveel jonge Turken in de eind jaren 
’70 van de vorige eeuw, zijn geluk in een welvarend 
West-Europees land gaan beproeven. Vooral West-
Duitsland en Nederland waren favoriete bestem-
mingen. Turkije was toen vergeleken met nu, een 
totaal ander land. Naast een hoge werkeloosheid 
en een grote mate van onvrijheid, waren er voor 
jonge mensen weinig ontplooiingskansen. Zo surfte 
Abdullah mee op de stroom van gelukzoekers en 
kwam hij met een aantal kornuiten eerst in West-
Duitsland terecht. Daar had hij het na twee weken al 
bekeken en wilde hij eigenlijk terug naar zijn vader-
land. Een van zijn makkers wist hem over te halen 
om mee naar Nederland te gaan en zo belandde 
hij in Den Haag, waar hij altijd is blijven wonen. Om 
aan de kost te komen, werkte hij aanvankelijk een 
aantal jaren in de bloementeelt in het Westland. 
Het bloed kroop waar het niet gaan kon en het 
ondernemerschap dat hij onmiskenbaar van zijn 
vader heeft geërfd, begon te kriebelen. Hij werkte 

een tijdje als tussenpersoon voor een koppelbaas 
en begaf zich daarna in de horecasector. De toen zo 
populaire shoarmazaken rezen als paddenstoelen 
uit de grond en Abdullah zag ook mogelijkheden 
vooral in streken buiten de Randstad. Zo had hij 
zaken in het Brabantse Raamsdonksveer en in het 
Friese Drachten. Ook was hij een tijdje bedrijfsleider 
en zelfs gastheer in een casino. Vaak combineerde 
hij verschillende inkomstenbronnen en was altijd 
op zoek naar nieuwe uitdagingen.  

Na alle omzwervingen begon hij zoals gezegd in 
1997 samen met zijn kameraad Mehmet de ‘HE 
Markt’. Terugkijkend stelt hij tevreden vast dat 
hij deze buurt heel prettig vindt. De mensen zijn 
vriendelijk en beschaafd en met zijn collega’s van de 
winkeliersvereniging heeft hij prima contacten. De 
pijlers van zijn bedrijfsfilosofie zijn: eerlijkheid, vro-
lijkheid en kwaliteit. Daarmee bouw je goodwill op 
en komen de klanten graag bij je en blijven ze ook 
komen. Want vooral dat laatste is belangrijk wil je als 
ondernemer het hoofd boven water kunnen houden.  

Hoe belangrijk zo’n eenvoudig aandoende super 
wel is voor zoveel verschillende mensen in onze 
buurt, besefte ik pas toen ik met Abdullah had ge-
sproken en er verder over doorfilosofeerde.  

Leen Nauta 

vervolg van pag. 7
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Met een Zeker Thuis abonnement kunt u met een organisatie achter de hand veilig thuis blijven wonen.  
U bent hiermee verzekerd van:

■ 24-uurs bereikbaarheid en service (7 dagen in de week, 24 uur bereikbaar via 070-7507000)
■ Noodhulp (met onmiddellijke oplossing zonder wachttijd)
■ Voordeel en comfort (korting op zorg- en dienstverlening en activiteiten)
■ Wasgoedverzorging
■ Speciale Zeker Thuis activiteiten

Voor slechts € 8,50 per maand (voor alleenstaanden) of € 12,- per maand 
(voor echtparen) kunt u met een veilig gevoel thuis blijven wonen.

Meer informatie 070 - 750 70 00      www.eykenburg.nl

Zeker Thuis abonnement
Met een veilig gevoel thuis blijven wonen

Stel u heeft direct hulp nodig vanuit de thuissituatie, waardoor u (tijdelijk) niet thuis kunt blijven. Of u heeft na een ziekenhuisopname 
nog wat nazorg nodig. Dan staat Stichting Eykenburg voor u klaar. Met het Zeker Thuis abonnement is er altijd een zorgappartement 
voor u beschikbaar bij Stichting Eykenburg. Met Zeker Thuis verblijft u de eerste 24 uur gratis in dit zorgappartement. Voor eventuele 
verlengdagen ontvangt u als abonnee een korting op het verblijf als u geen indicatie heeft.

 

 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie 
kijk op onze website 
www.bepals.nl  
 
of bel Roger Gielisse  
(070-4277083) 
 
 

Scoutinggroep Bepals Prinses Juliana 
 
Biedt elke zaterdag leuke en spannende en leerzame activiteiten 
voor alle leeftijden. Wil jij de wereld ontdekken die scouting heet. 
Dan ben je bij ons aan het goede adres. Ons clubhuis kan je vinden 
aan de Laan van Poot 93 (Naast de loods van het Appel theater). 

 Bevers
 Babbelaars

Beverkolonies 
 

Meisjes en jongens 5 tot 7 jaar
 elke zaterdag van 10:00 tot 12:30

elke zaterdag van 14:00 tot 16.30  
Welpen 
De speurdershorde 

Jongens 7 tot 11 jaar 
elke zaterdag van 10:00 tot 12:30  

Welpen  
Zonnestralen 

Meisjes 7 tot 11 jaar 
elke zaterdag van 10:00 tot 12:30  

Welpen 
De Woudwachters 

Meisjes en Jongens 7 tot 11 jaar 
elke zaterdag van 14:00 tot 16:30  

Scouts 
De Bosgeuzen 

Jongens 11 tot 15 jaar 
elke zaterdag van 14:00 tot 16:30  

Scouts 
Phoenixvendel 

Meiden 11 tot 15 jaar 
elke zaterdag van 14:00 tot 17:00  

Explorers 
Dhaulagiri 

Meiden en Jongens 15 tot 18 jaar 
elke vrijdagavond 19:00 tot 21:30  
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Blijven zitten waar ik zit. Dus. Het is 
niet anders. Ik zak onderuit, leun 
achterover met mijn rug tegen de 
verwarming, mijn hoofd tegen de 

muur. Door een waas zie ik schilde-
rijen op de muur tegenover mij. Felle 

kleuren. Zijn het vissen? Eerst maar ontspannen. Een 
paar keer diep ademhalen. Ogen sluiten. Voelen hoe 
mijn hartslag regelmatiger wordt. De warmte van de 
radiator in mijn rug is behaaglijk. 
Tegenover me zwemt een grote vis. Recht op me 
af. Het is een dikke groene vis met bolle ogen. De 
griezel kijkt me onverstoorbaar aan. 
Vissen. Had ik niets mee. Kwam niet mee in de op-
voeding. Ook nooit verliefd geweest op een vis-
senfan, dus niemand heeft me kunnen omturnen. 
Behalve mijn benedenburen. Want hun aquarium 
is prachtig! Vissen in de mooiste kleuren zwemmen 
heen en weer tussen de luchtbelletjes. Er zijn zelfs 
zeepaardjes. Ze zweven zachtjes heen en weer, hun 
staart om een plant heen geslingerd. Om uren naar 
te kijken!
Zeepaardjes. De lievelingsdiertjes van mijn tante Jo, 
die steeds vaker in mijn verhaaltjes om aandacht 
vraagt. Soms gebeurt dat ineens: daar kan je als 
schrijver niets aan doen. Je zet een paar zinnen op 
het scherm van je PC en ‘floeps!’: daar is ze weer, 
mijn tante Jo, dan wil ze iets te maken hebben met 
mijn nieuwste verhaal. 
Tante Jo is nergens bang voor. Ook niet voor een 
monsterlijke vis in een lange smalle gang waar ik 
moet wachten op mijn beurt.
’Hoi!,’ zegt ze, ’daar ben ik dan.’ Ze zit naast me. ‘Wat 
een schatje!’ Ze wijst op de groene vis, die nog 

steeds recht op me af zwemt maar - heel gek - geen 
centimeter dichterbij komt. ’Wat doe je hier eigen-
lijk?,’ vraag ik. Jo glimlacht. ’Je vader was mijn kleine 
broertje. Eerst zorgde ik voor hem,’ zegt ze, ’want 
onze moeder kon dat niet. En nu hij er niet meer is, 
zorg ik een beetje voor jou.’
’Maar je hoeft niet voor mij te zorgen, deze afspraak 
kan ik zelf wel aan, hoor!,’ roep ik. ’Tuurlijk!,’ zegt Tan-
te Jo, ’dat zei hij ook, maar kleine broertjes worden 
groot en hij bleef ervoor weglopen, tot het te laat 
was. Dat weet je.’
’Ik ben groot genoeg om te weten, wat ik doe,’ zeg ik. 
Ik kijk op mijn horloge. ’Maar ik heb nu lang genoeg 
gewacht. Ik ben weg.’ Ik probeer op te staan. Tante Jo 
wil me tegenhouden, maar ik duw haar van me af.
’U moet wakker worden,’ klinkt het naast me. ’U bent 
aan de beurt. U zat heel hard tegen me aan te du-
wen.’ Het is een van de drie andere wachtenden. Ik 
sta op, loop naar de verpleegkundige aan het eind 
van de lange gang. Loop langs drie afbeeldingen 
van grote, felgekleurde vissen op de muur, in het 
midden een grote groene met bolle, kille ogen, die 
me onophoudelijk blijven volgen. ’Hebben jullie 
niet iets vrolijkers voor aan de muur in de wachtka-
mer?,’ vraag ik. Waarop de verpleegkundige kribbig 
reageert: ’Die hebben we zelf geschilderd.’ ’Maar 
waarom die sombere vissen?’ ’Elke paar maanden 
een ander thema,’ is het antwoord. ’En vrolijke vissen 
bestaan nou eenmaal niet.’
Een uur later ben ik weer thuis. Een staaroperatie 
en de wazigheid zal verdwenen zijn. Ik bel Tante Jo. 
Vertel het haar. ’Enne.. nog bedankt!’ En zij weer: ’Ik 
zou niet weten waarvoor!’  

Eva Kuylman 

Vissen
Er was een afspraak. Ik ben net op tijd. Storing bij de tram. Hard moeten hollen. Een 
lange, smalle gang. Hijgend plof ik neer op een bankje. Ik moet wachten op mijn 
beurt. Naast mij zitten nog drie mensen op stoeltjes te wachten op hun beurt. Zo 
gaat dat. Je komt op afspraak maar moet toch nog wachten op je beurt. Als ik weg-
loop, gaat mijn beurt voorbij. Opgestaan plaats vergaan. Al een paar keer gebeurd. 
Ik wil hier absoluut niet zijn. Maar het moet.

 In de 
buurt
gebleven

Gezocht: illustrator 
De redactie van Wijkwijs wil graag in contact komen met een illustrator v/m om artikelen op humo-
ristische wijze te verluchtigen. Leef jij je graag uit met het ‘tekenpotlood’? Heb jij talent om situaties 
met een knipoog te verbeelden? Laat het ons weten. Reacties sturen aan: redactiewijkwijs@gmail.com. 
Deze functie betreft vrijwilligerswerk.                                                               

  Redactie Wijkwijs
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Delen met anderen  
Op een dag wordt het oog van Marloes van Soo-
lingen getrokken door een bijzonder bouwwerkje 
op straat. Uit nadere inspectie blijkt het een soort 
boekenkastje te zijn: een openbaar bibliotheekje, 
zomaar langs de weg, waar je vrijelijk boeken kunt 
uitwisselen! ‘Ik vond het een geweldig idee en vroeg 
me af waar het vandaan kwam. Ik verdiepte me 
in het concept en raakte zo enthousiast dat ik be-
sloot mijn eigen ‘Little Free Library’ te beginnen.’ 
Met oude planken uit haar kinderkamer thuis en 
resthout uit de schuur timmert ze samen met haar 
vader, die stoffeerder van designmeubelen is, haar 
eigen miniboekenkast. 
Na er in vrolijke tinten een mooi patroon op te 
hebben geschilderd, hangt ze het in juli 2013 op 
aan een informatiebord van de gemeente in de 
Wingerdstraat. Maar niet voordat een gemeente-
ambtenaar haar groen licht heeft gegeven. ‘Je mag 
niet zomaar ingrijpen in de openbare ruimte, dus ik 
nam contact op om te vragen of ik een vergunning 
moest hebben. Dat was zo, maar die man vond het 
zo’n leuk initiatief dat hij reageerde: ‘Gewoon doen!’’ 
Boeken uit haar eigen boekenkast en uit die van 
haar moeder vormden de eerste collectie. Tot haar 
grote vreugde slaat het aan.   

Neem een boek, geef een boek  
Boeken worden gelezen, maar nauwelijks herlezen. Ze stapelen zich op in huis en liggen te verstoffen 
op de planken. Zou het niet geweldig zijn als anderen ook van onze boeken konden profiteren!? Dat 
was een van de beweegredenen van Marloes van Soolingen om een ‘Little Free Library’ te starten, een 
straatbibliotheekje waar leeslustigen boeken kunnen halen en brengen.  

De oorsprong van de ‘Little Free Library’ ligt in America. Wanneer de moeder van 
Todd Bol uit Hudson, Wisconsin, in 2009 overlijdt, laat ze hem een enorme boeken-
verzameling na. Als hommage aan zijn moeder, een voormalige onderwijzeres, 
timmert de zoon van gerecycled hout een minischoolgebouwtje. Aan de voorgevel 
hangt hij een bord met ‘Free Books’. Gevuld met haar boeken, zet hij het bij het hek 
van zijn voortuin: iedereen mag er naar hartelust een boek uit pakken. Het idee 
vindt gretig navolging. Op allerlei plekken verschijnen minibibliotheekjes waar 
je onder het motto ‘Take a book, give a book’ boeken kunt ruilen. Elk heeft zijn 
eigen unieke vorm, maar alle hebben ze hetzelfde doel: goede boeken uitwisselen, 

de leeslust bevorderen en de gemeenschapszin stimuleren. In januari 2015 zijn er al rond de 25.000 in de wereld, 
waarvan één dus in onze eigen Bloemenbuurt. 
Zie voor meer informatie:  www.littlefreelibrary.org; www.straatbieb.nl.  

Weinig onderhoud  
Elke dag werpt ze wel even een blik op haar biblio-
theekje, al is het maar door het raam. Ongeveer 
vier keer per maand inspecteert ze de inhoud om 
te bekijken of er nog voldoende variatie is. Ook wil 
ze de kwaliteit graag hoog houden. Als het te vol 
dreigt te raken, dan haalt ze er boeken uit om te 
voorkomen dat ze op de grond vallen of natrege-
nen omdat de deurtjes niet sluiten. Zo bouwt ze 
meteen een back-up op waar ze uit put als er te 
weinig boeken in staan: ‘Er wordt veel gebruik van 
gemaakt, vooral door vrouwen. De topdrukte ligt 
in de zomerperiode. Dan komen veel mensen nog 
snel even een boek uitzoeken voor in de vakantie.’   
Tot  nu toe heeft Marloes geen last gehad van van-
dalisme. Zelfs op oud en nieuw laat ze de boeken 
erin. ‘Blijkbaar beschouwen de mensen het als iets 
wat ook van hen is en spreekt het eerder het collec-
tieve verantwoordelijkheidsgevoel aan dan de ver-
nielzucht,’ aldus Marloes. Wel was het kastje tot haar 
grote schrik op een ochtend plotsklaps verdwenen: 
‘Toen ik wat beter keek, bleek dat alle borden op 
het plein weg waren. Blijkbaar had de gemeente 
ze weggehaald voor een opknapbeurt. Toen ze de 
borden enige tijd later weer terugplaatsten, hingen 
ze ook mijn bibliotheekje weer keurig op zijn plek.’  
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Oproep  
Oorspronkelijk stonden op de onderste plank van 
Marloes’ openbare bibliotheekje kinderboeken, 
maar de laatste tijd ontbreken die vrijwel volledig. 
Vandaar haar oproep aan de lezers van Wijkwijs:
‘Zoek in je boekenkast naar leuke boeken voor kin-

deren en zet ze in mijn straatbibliotheekje, zodat 
ook jeugdige lezers uit de Bloemenbuurt plezier 
beleven aan mijn ‘Little Free Library’. Ook kookboe-
ken zijn welkom.’   

Elisabeth van Elsen 

NK schoolschaatsen 
Eén groot schaatsfeest voor het Segbroek College

In Hoorn ligt een schitterende kunstijsbaan, om zoomd door rietkragen. Daar werden op 12 maart de 
Neder landse Kam pioenschappen ploeg achtervolging voor scholen gehouden. De mooie omgeving, de 
spannende wedstrijden en de enthousiaste supporters maakten het tot een onvergetelijk schaatsfestijn. 
Zelfs het Wilhelmus werd na afloop bij de prijsuitreiking gespeeld.

Knap resultaat
Na twee omlopen bleven er van de 60 deelnemen-
de scholen 25 scholen over voor de finaleritten. 
Het Segbroek College was hierin met 4 teams het 
beste vertegenwoordigd. Met 2 vierde, 1 derde en 
1 tweede plaats lieten ze 55 scholen achter zich. 
Ondanks dat veel steunpilaren vanwege blessures, 
griep of andere verplichtingen ontbraken, haalde 

de jongensploeg tot 18 jaar zilver. Zij reden een 
persoonlijk record en waren slecht anderhalve se-
conde verwijderd van goud. De meisjes tot 18 jaar, 
die wel op volle oorlogssterkte waren, reden knap 
naar brons. In de sterk bezette groep voor licentie-
meisjes tot 15 jaar deed de top van Nederland mee. 
Het supertrio bestaande uit Mirjam Stolze, Georgie 
Dalrymple en Emma Mousset (zie foto) reed naar 

vervolg op pag. 15
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RESIDENTIE BERLAGE-SEGBROEKLAAN
REGELMATIG 5 KAMER APPARTEMENTEN TE HUUR

reichmanenrommelaar.nl / tel. 070 - 354 66 00

Stressvrij Marij van Ewijk.indd   1 22-03-2010   16:31:12
Margrietes Handen
praktijk voor massage

Goudenregenstraat 82, Den Haag
www.margrieteshanden.nl
Bel vrijblijvend 06-22943014

Pijnlijke spieren? Stress? Moe? RSI?
Margrietes Handen kunnen u masseren. 
U voelt zich snel weer goed!  

Sport-, ontspannings-, hotstone-, 
zwangerschaps-, voet-, afslankmassage 
en Javaanse pidjit (geen erotiek).

Advertentie Wijkwijs.indd   1 15-9-2010   16:17:42

Goudsbloemlaan 87 070–364 74 84

Gezichtsverzorging
Lichaamsverzorging

LaStone Therapy (originele hotstone)
Microdermabrasie 

huidverbetering met Reviderm
bel voor gratis intake gesprek

NIEUW

info@schoonheidssalondiana.eu
www.schoonheidssalondiana.eu

adv Diana.indd   1 28-01-15   13:42
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De drie licentiemeisjes op weg naar de top bij het NK 
schoolschaatsen

een ijzersterke 1.42,50 over de 3 ronden. Hierdoor 
waren ze slechts 0,31 seconde verwijderd van brons. 
Een prestatie van formaat. Coach Tensen werd ten-
slotte nog verdienstelijk vierde bij de lerarenrace.  

Aan het eind van het schaatsfestijn kregen alle fi-
nalisten een fraai certificaat.  Daarnaast ontving de 
Segbroekschaatsploeg een waardecheque, omdat zij 
voor de meeste en leukste spandoeken had gezorgd. 

Volgend jaar in Den Haag
De initiatiefnemers kunnen terugzien op een ge-

slaagd schaatsfeest waarin teamgeest de boven-
toon voerde. Volgend jaar zal het NK schoolschaat-
sen op de Uithof in Den Haag worden gehouden.  
Voor het Segbroek College zal dit een extra motiva-
tie zijn om te trainen, want natuurlijk wil de school 
in haar eigen stad de eerste plaats overnemen van 
het Dockinga College. 

Slotfeest
Afgelopen vrijdag 27 maart werd het schaatssei-
zoen passend afgesloten met alternatieve schaats-
wedstrijden. Iedereen verscheen verkleed op de 
baan. Het Segbroek kan terugzien op een mooi 
schaatsseizoen. In februari werden ze nog de beste 
schaatsschool van Zuid-Holland.

M A L V A N E M O O N E P E L
A I L E B O L A A N A N A S E
A M E O L B S D U O G I J P D
G P R T N I E P O H S P U E N
D K O E R S E A E H A U H J E
E L O I E A V L C R E L T K V
N I S R E Z M U R B I I R O A
P T G G H A F M S E E C R L L
A M A R Y L L I S G T A A K E
L A C A A E L R O O S S R W K
M A N M C A M P A N U L A U N
C L I V I A L O E I K O B E O
N C V I N U O D S A O O I E N
U Y L A T H Y R U S R K S N A
A C C U Y M S O O R K O T S R

Puzzel
Hé, wat leuk! Een lettersoep vol 
bloemen, planten, een paar bo-
men, een enkele vrucht en nog 
wat dingen die groeien en bloeien. 

U vindt de namen horizontaal, ver-
ticaal en diagonaal. Ze staan in de 
normale leesrichting, maar ook in 
de tegenoverstelde.

De overgebleven letters vormen 
samen nog twee bloemennamen.

Veel puzzelgenot!

De redactie

Antwoorden Citatenquiz Wijkwijs 1-2015
Antwoorden:  1-a,  2-a,  3-a en c , 4-a en b,  5-a,  6-b,  7-a,  8-b,  9-a,  10-b,  11-a,  12-a, 13-c, 14-a en c, 15-c,  16-b,  
17-c,  18-c,  19-a,  20-a. 

vervolg van pag. 13
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‘Ze heten struikelstenen, omdat je erover struikelt 
met je hoofd en je hart en je moet buigen om de 
tekst te kunnen lezen’. Met die woorden lichtte 
Gunter Demnig in 1994 de bedoeling van zijn 
‘Project Stolpersteine’ toe. Hij bedacht een kubus-
vormige steen met daarop een messing plaatje 
waarin een aantal gegevens van een van de vele  
slachtoffers - Joden, zigeuners, homoseksuelen, 
Jehova’s getuigen en verzetsmensen - die door 
toedoen van de Duitse bezetter tijdens de Tweede 
Wereldoorlog omkwamen, staan gegraveerd. Hier 
woonde… en dan lees je de naam, het geboorte-
jaar, het jaar en de plaats van waaruit deze per-
soon werd gedeporteerd en tot slot de plaats en de 
datum van overlijden. Een dergelijke gedenksteen 
wordt ingemetseld in het trottoir vóór het huis van 
het slachtoffer dat van daaruit werd verdreven of 
gedeporteerd om tenslotte door ontberingen te 
sterven of te worden vermoord. Anno 2015 liggen 
er inmiddels in zeventien landen zo’n 50.000 strui-
kelstenen. Ook in ons land, in onze stad, ja zelfs in 
onze buurt in de Fuchsiastraat.  

De eerste struikelstenen in ons land werden in 2007 
in Borne geplaatst. Daarna volgden veel andere 
steden. In Den Haag, de tweede Joodse stad van 
Nederland, werden deze gedenkstenen maar mond-
jesmaat gelegd. Tot voor kort was het namelijk erg 
ingewikkeld om een vergunning te krijgen om 
dergelijke stenen te plaatsen. Aanvragers haakten 
daarom al snel af.   

Voor de vier stenen, die op 21 februari op verschil-
lende plekken in Den Haag zouden worden gelegd, 
werd aanvankelijk alleen voor die in de Fuchsiastraat 
toestemming verleend. Een speciaal verzoek aan 
burgemeester Van Aartsen had het gewenste resul-
taat, want wethouder Revis liet daarna weten: ‘De 
struikelstenen zijn een prachtig initiatief, waar wij 
onze volledige medewerking aan willen verlenen. 
Dat is intern afgesproken en dus geen onnodige 
bureaucratie’. Zo werd het mogelijk dat er op de 
eerdergenoemde datum zelfs vijf struikelstenen in 
Den Haag konden worden gelegd.  

Waarom een ‘struikelsteen’ in de Fuchsiastraat?   
De struikelsteen, die werd geplaatst in de Fuch-
siastraat, is aangevraagd door de heer Eric Mijnsberge 
ter nagedachtenis aan zijn grootvader, Toon (Anto-
nius) Mijnsberge, die op 19 maart 1945 - nu bijna 70 
jaar geleden - in een bijkamp van het concentratie-
kamp Neuengamme op 50-jarige leeftijd overleed. Hij 
streed in het verzet tegen het nationaal socialisme en 
viel door verraad in handen van de Duitsers.  

Het verhaal van Antonius Mijnsberge  
Toon Mijnsberge werd op 30 september 1894 in 
Den Haag geboren als zoon van Willem Mijnsberge 
en Petronella Korpel. Na zijn schooltijd kwam hij bij 
de PTT te werken, aanvankelijk als instrumenten-
maker. Na in 1919 in Oosterhout  te zijn getrouwd, 
streek Toon met zijn gezin neer in Den Haag waar hij 
vanaf medio 1929 in de Fuchsiastraat 165 woonde. 
In dit pand was destijds op de begane grond de 
centrale van de Gemeentetelefoon gevestigd, waar-
van Toon de beheerder was, met een daarboven 
gelegen dienstwoning.  

Een struikelsteen in de Fuchsiastraat 
‘Een mens is pas vergeten, als zijn naam vergeten is’ 

- Gunter Demnig -
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Toon Mijnsberge was socialist in hart en nieren en 
het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn overtui-
ging hem heeft doen kiezen voor het verzet tegen 
de nazi’s, die ons land op 10 mei 1940 waren bin-
nengevallen. Hij koos voor deelname aan het verzet 
en maakte vanaf 1944 deel uit van de ‘Binnenlandse 
Strijdkrachten’ (kwartier B: Laan van Meerdervoort). 
Zijn functie als beheerder van de telefooncentrale 
kwam hem daarbij goed van pas. Hij bracht talloze 
illegale telefoonaansluitingen tot stand waar het 
verzet zeer bij gebaat was.   

In de Hongerwinter van 1944 vonden onder zijn 
leiding vanuit Friesland naar Den Haag illegale 
voedseltransporten plaats, die door verzetsmensen 
werden begeleid.  Een van die voedseltransporten 
werd op 2 december 1944 in Alkmaar door de ‘Land-
wacht’ onderschept en de betrokkenen werden 
gearresteerd. Eén van de drie verzetsmensen, die 
dit transport begeleidden, bleek een verrader in 
dienst van de SD (‘Sicherheitsdienst’) te zijn. Na 
enkele dagen in een Alkmaars politiebureau te heb-
ben vastgezeten, werd Toon overgebracht naar het 
Huis van Bewaring aan de Weteringschans in Am-
sterdam, waar hij ruim twee maanden op bevel van 
de ‘Sicherheitspolizei’ in ‘Schutzhaft’ werd gehouden 
(vrij vertaald: zonder gerechtelijke uitspraak gear-
resteerd en gevangen gehouden). Een opvallend 
lange periode. Naar alle waarschijnlijkheid omdat 
hij weigerde een verklaring af te leggen en bleef 
ontkennen. Zwaar gehavend werd hij op 29 januari 
1945 overgebracht naar het Kamp Amersfoort en 

van daaruit werd hij op 2 februari 1945 gedepor-
teerd naar het beruchte concentratiekamp Neuen-
gamme, niet ver van Hamburg.  

Daar ging hij deel uitmaken van de ‘11e SS Bau-
brigade Soest’, een zogeheten buitencommando 
van Neuengamme, dat half februari 1945 was op-
gericht. Deze brigade bestond uit 504 gevange-
nen, onder wie ruim 50 Nederlanders. Onder hen 
was ook een aantal politieke gevangenen, onder 
wie Toon Mijnsberge. De brigade had tot taak om 
herstelwerkzaamheden aan de spoorlijnen te ver-
richten, omdat die regelmatig door de geallieerden 
werden gebombardeerd. De gevangenen droegen 
niet meer dan dunne blauw-wit gestreepte kamp-
kleding. Aan hun voeten droegen ze een soort 
houten schoenen, zonder sokken. Zij waren alle-
maal ernstig verzwakt, kregen nauwelijks tot geen 
medische verzorging en werden voortdurend mis-
handeld en vernederd.   

Op 13 februari 1945 werden alle gevangenen per 
trein, waarin ze ook moesten overnachten, vanuit 
Neuengamme vervoerd richting Soest (in het Duitse 
Sauerland). Toon Mijnsberge kwam uiteindelijk, met 
een vijftal andere Nederlanders, terecht in Bad Sas-
sendorf, niet ver van Dortmund. Uit verklaringen 
van medegevangenen, die na de oorlog in Neder-
land werden afgelegd, heeft de familie van Toon 
Mijnsberge op kunnen maken, dat hij uiteindelijk 
in een schuur van een boerderij in Bad Sassendorf 
terecht is gekomen, waar hij op 19 maart 1945 on-
der erbarmelijke omstandigheden aan de gevolgen 
van dysenterie en uitputting is overleden. Iets meer 
dan twee weken later, op 6 april 1945, werden de 
overige gevangenen door de Amerikanen bevrijd.  

Antonius Mijnsberge ligt, samen met vijf andere Ne-
derlanders, begraven op het Gemeinde Friedhof in 
Bad Sassendorf, waar door de ‘Oorlogsgravenstich-
ting’ in 2007 een monument werd onthuld, waarop 
zijn naam en die van de andere Nederlanders prij-
ken. Voor zijn verzetsactiviteiten heeft Antonius 
Mijnsberge postuum het verzetsherdenkingskruis 
ontvangen.  

Blijven herdenken?  
Eric Mijnsberge, de kleinzoon van Toon Mijnsberge, 
vroeg zich in zijn toespraak bij de plaatsing van 
de struikelsteen af: ‘Heeft een monument als dit 

vervolg op pag. 19

V.l.n.r.: De heer en mevrouw Florissen, Eric Mijnsberge, 
wethouder Boudewijn Revis, Gunther Denning.
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               Magnolia Center    
Magnolia Center biedt u de ruimte om 

zelf iets te organiseren
Denk bijvoorbeeld aan:

vergadering, bijeenkomst, cursus, expositie, 
kledingparty, presentatie, workshop, een kinderfeestje 

of knutselmiddag voor kinderen etc.

Ook hebben wij een ruimte beschikbaar voor bijv. 
1-op-1 sessie, therapie, mediation

Magnolia Center                       0628 304 134

Magnoliastraat 38
2565 BZ  Den Haag

Email: 
magnoliacenter38@gmail.com

www.magnoliacenter.nl                               

Flexibele 
Ruimte Verhuur

Life isn’t about waiting for the storm to pass,
it’s about learning to dance in the rain.

• Voelt je leven te vol door allerlei verplichtingen en activiteiten?
• Misschien ook door zorgtaken, privé of professioneel?
• Of heb je een chronische aandoening, zoals diabetes, die veel van je tijd en energie vraagt?

Mindfullness kan je helpen om in het leven van alledag weer ruimte te ervaren voor wat jij waardevol 
vindt en meer te genieten.
Je kunt de training hier in de buurt volgen, in mijn prakijk aan de Daal en Bergselaan.
Eerst ervaren of het iets voor je is? Van harte welkom op de vrijblijvende kennismakingsworkshop!

Leontine Lenferink, tel: 06 28912550 www.nu-n-nu.nl
Daal en Bergselaan 56R, Den Haag info@nu-n-nu.nl
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zin? Wij staan hier immers nu al bijna 70 jaar na 
het overlijden van mijn grootvader. Heeft het zin, 
na zoveel tijd?’  
‘Naar mijn stellige overtuiging wel degelijk. Het 
heeft zin om te herdenken dat er mensen zijn die 
toen opstonden en - zoals op het ‘Ravensbrück-mo-
nument’ zo mooi verwoord wordt - tot het uiterste 
‘nee’ bleven zeggen tegen het fascisme. Daarmee 
leverden zij op welke wijze dan ook hun eigen bij-
drage aan de strijd tegen dat fascisme.’  
‘Het heeft zin ons voor ogen te houden dat een 
ideologie als het fascisme altijd weer kan opkomen 
en zijn vernietigende en nietsontziende kracht kan 

Betaald parkeren
Op 10 juli 2014 presenteerden medewerkers van de 
gemeente Den Haag in het woonzorgcentrum ‘Uit-
zicht’ in de Zonnebloemstraat de plannen voor her-
inrichting van de Bloemenbuurt in het kader van het 
betaald parkeren. Tijdens deze inloop bijeenkomst 
konden wijkbewoners een reactie op deze plan-
nen geven. Van de bewoners van de Wingerdstraat 
waren er geen reacties; zij werden in december al 
benaderd voor een meningspeiling. De reacties zijn 
opgenomen in de notitie ‘Beantwoording suggesties 
herinrichtingen straten Bloemenbuurt-Oost’.   
De plannen voor de herinrichting van de betref-
fende  straten zijn op 10 februari door het college 
van burgemeester en wethouders vastgesteld. De 
plannen zijn vervolgens naar de raadscommissie 
‘Leefomgeving’ doorgezonden. Op 4 maart beslist 
de commissie of zij het stuk in behandeling gaat 
nemen.  
Naar verwachting zullen de plannen in 2016 worden 
uitgevoerd. Voor die tijd, eind 2015, zullen de be-
woners worden uitgenodigd de plannen in te zien.  
De notitie ‘Beantwoording suggesties herinrichtin-
gen straten Bloemenbuurt-Oost’ en de ontwerpen 
voor de her in te richten straten zijn in te zien op 
de website www.denhaag.nl/parkeren.  
Mocht het niet mogelijk zijn de stukken via internet 
in te zien, dan is het mogelijk de notitie en/of het 
boekje met de ontwerptekeningen op te vragen 
via e-mailadres Verkeer@verkeer.nl of bij de Dienst 
Stadsontwikkeling, tel. (070) 353 42 13. 

Marja van Zijderveld 

richten op ons allemaal. Het monster van het anti-
semitisme is, zoals we de laatste jaren zien, weer 
opgestaan en slaat weer om zich heen. Vrijheid is 
een kostbaar, maar ook kwetsbaar bezit. Zorgelijk is 
dat in de landen om ons heen, maar ook in ons land 
de vrijheid van meningsuiting weer wordt bedreigd. 
Waakzaamheid hiervoor en bestrijding hiervan blij-
ven geboden. Offers, zoals mijn grootvader heeft 
gebracht, mogen niet vergeefs zijn geweest,’ aldus 
Eric Mijnsberge.  

Shirley van der Steen 

Verkeersveiligheid 
Goudenregenplein 
Begin december 2014 heeft ‘Omroep West’ het 
Gouden regenplein uitgeroepen tot de gevaarlijk-
ste verkeerskruising in de regio!  
Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente contact 
met bewoners gezocht en ben ik samen met Arnold 
van der Heijden, de voorzitter van het wijkberaad, 
bij wethouder De Bruijn geweest om een gesprek 
te hebben  over wat er beter kan en moet. 

vervolg van pag. 17

Na de plekken, die een gevaar opleveren voor de 
verkeersveiligheid op en rond het Goudenregen-
plein, te hebben geïnventariseerd, is er gekeken 
naar mogelijke oplossingen. Die variëren van het 
verplaatsen van palen, die het zicht belemme-
ren en het aanbrengen van belijning tot grotere  
projecten met betrekking tot de tramhalte. 
De mogelijkheden worden nu onderzocht en de 
gemeente zal hier later op terugkomen (geen con-
crete actie). 

Marco Roos 

Nieuw tramhokje halte Goudenregenplein.

W I J K W I J S  nummer 2 april 2015 19



Lokaal  305
                      

Fahrenheitstraat 305
2561 DW   Den Haag

  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
 
                                                                                   

 
 
 
 
 

 
 

Lokaal  305 
            

Fahrenheitstraat 305 
2561 DW   Den Haag 

 
 
 

        
 

 
                                   

 

T O E T S-  EN  E X A M E N T R A I N I N G 
 

B I J L E S S E N  T A A L-  EN  R E K E N V A A R D I G H E I D 
 

O N D E R S T E U N I N G  BIJ  L E E R P R O B L E M A T I E K 
 
 

305 is een oefenlokaal voor kinderen in de bovenbouw  
van het basisonderwijs, leerlingen in het vmbo (lwoo)  

en mbo-studenten niveau 1, 2 en 3 
 
 
 
 

www.lokaal305.nl 
 
 

Lokaal 305-adv derde.indd   1 07-09-14   21:03

Overgewicht? Stress? 
Pijnklachten of kwaaltjes?

KopOp! coacht vrouwen op weg naar een 
gezonde natuurlijke leefstijl die voor méér 
energie, minder stress én minder gewicht 
zorgt. Verandering begint met de eerste stap! 

Neem vrijblijvend contact op voor gratis 
kennismakingsgesprek:

Suzanne Vosters  
T: 06-55323669
W: www.kopopcoaching.nl
E: info@kopopcoaching.nl

Kopop-adv.indd   1 10-06-14   09:58

Kom vrijblijvend kennismaken met

Healing TAI CHI
gezond bewegen voor jong en oud

Elke maandagmorgen om 10 uur
in Uitzicht, Zonnebloemstraat 383.

Elke dinsdagavond om 18 uur
in de Zonnebloemschool,

ingang gymzaal Zonnebloemstraat.

Voor informatie:
Benjamin Lochtenbergh

tel.: 06 24 75 25 57
mail: b.lochtenbergh@gmail.com

website: healingtaichi.nl

Lochtenberg-adv (zesde).indd   1 03-10-13   20:02
WERKLOOS?  

MIND & BODY MIX 

 
- GOED CONTACT & HOUDING 

- OPEN UITSTRALING 
- GEZOND, DUINEN, TIENTJE 

 
INFO: SAM@STRANDLOPERS 

 
 

Lokaal 7 is een open, lichte ruimte (± 80 m²) op de 
eerste etage van het wijkgebouw met vergader-, 
werkplek en workshopfaciliteiten. Er kan verga-
derd worden door groepen tot 16 personen en er 
zijn 4 flex(werk)plekken ingericht. De basisvoor-
zieningen omvatten het gebruik van internet via 
Wifi, printer, flip-over en koffie/thee. Een beamer 
is in overleg beschikbaar.
Voor vragen, tarieven of reserveringen mailt u 
naar: lokaal7@dehyacint.nl (t.a.v. Saskia de Swart).

Werken en 
vergaderen in je 

eigen wijk! 
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Opknapbeurt   
Mij valt de eer te beurt een bezoek te brengen aan 
‘De Wigwam’ van Scoutingvereniging ‘De Mohica-
nen’ in de Bosjes van Pex. Na een lekkere wande-
ling kom ik aan bij het clubhuis dat veel groter is 
dan ik dacht. Binnen tref ik jongelui aan die druk 
aan het sjouwen, ruimen, passen, meten en zagen 
zijn. Het blijken vrijwilligers van de vereniging zelf, 
aangevuld met enkele handige jongens van Scou-
tinggroep ‘De Eendenkooi’ uit het Zuiderpark. Ze 

ren ze de bar. Er komt een fraai nieuw blad op, de 
binnenkant wordt geschuurd en gelakt, en de lades 
en de kast erboven opgeruimd. Ik bewonder de 
kleurrijke muurschilderingen en weet zeker dat het 
er na hun inspanningen weer pico bello uit zal zien.  

De dag erna zijn de meeste van hen weer actief als 
leider bij ‘De Mohicanen’. Ze vertellen me dat de 
drijfveer voor hun vrijwilligerswerk bij de scouting 
het feit is dat ze daar zelf, toen ze jong waren,  zo-
veel plezier hebben beleefd. Ze nodigen kinderen 
en jongeren uit de wijk daarom graag uit eens een 
kijkje in ‘De Wigwam’ te komen nemen. Op hun 
website www.mohicanen.nl staat uitgebreide in-
formatie over de verschillende groepen en de vele 
spannende maar ook leerzame activiteiten die ze 
organiseren. Geïnteresseerd geraakt? Ik zou zeggen: 
loop eens langs, het clubhuis ligt aan de Daal en 
Bergselaan nummer 9.   

Elisabeth van Elsen  

Kunstwerken voor expositieruimte  
Een andere ‘klus’ in de Bloemenbuurt vond plaats 
in het ‘Woonzorgcentrum Uitzicht’ van Florence 
aan de Zonnebloemstraat. Hier maakten zeven 
leerlingen van het zogeheten ‘TalentProgramma 
Segbroek Kunst’ van het Segbroek College de eerste 
kunstwerken voor de toekomstige expositieruimte 
in het woonzorgcentrum. Begeleid door een ei-
gen docent gingen zij aan de slag met het thema 
‘Eten en drinken’. Een toepasselijk thema gezien 
de locatie, waar de kunstwerken geboren zouden 
worden en ook komen te hangen, namelijk in het 
‘Grand Café’. Hier kunnen de centrumbewoners, 
maar zeker ook buurtbewoners terecht voor een 
hapje en een drankje. 

NLdoet ook in de Bloemenbuurt   
NLdoet is een initiatief van het Oranje Fonds. Deze jaarlijks terugkerende vrijwilligersactie toont hoe 
belangrijk en ook leuk vrijwilligerswerk is. Elk jaar helpen vele Nederlanders allerhande organisaties 
bij het klaren van hun klussen. Dit maal vond NLdoet plaats op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart. Ook in 
onze eigen wijk staken vrijwilligers de handen duchtig uit de mouwen.   

Vele handen maken licht werk. Handen uit de mouwen in 
’De Wigwam’.

hebben besloten om in het kader van NLdoet de be-
zem eens flink door het clubhuis te halen waar ze op 
vrijdag samenkomen om een biertje te drinken en 
spelletjes te doen. De banken langs de kant, die te-
vens als opbergruimte dienen, worden leeggehaald, 
schoongemaakt en opnieuw ingedeeld. Hetzelfde 
geldt voor de ijskast. Op deze wijze maken ze zelf 
een begin met de grote voorjaarsschoonmaak die 
25 maart wordt gehouden. Verder boren ze gaten 
voor de kabels van de geluidsinstallatie en renove-
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Goudsbloemlaan - Den Haag
Tel. 070-345.87.77

Bel vrijblijvend voor meer informatie
of voor een afspraak

06 373 44 113
Lippe Biesterfeldweg 22

2552 EC Loosduinen
info@balanspunt.nl • www.balanspunt.nl

EXTRA ENERGIE•ONTSPANNING•MEER IN BALANS

Op vertoon van deze bon 50 % korting
op een eerste Reiki behandeling!

Praktijk voor Reiki, Dofna en Coaching

"

Naailes voor 
beginners en 
gevorderden

overdag of  ‘s avonds les
in kleine groepjes onder
deskundige begeleiding 

Annelies Koeleman

Goudsbloemlaan 37
Tel: 06 24772791
www.annelieskoeleman.nl

 

KIPSPECIALITEITEN    SOEPEN 

MAALTIJDEN   

WILD     GRILLPRODUCTEN 
 

Maandag t/m vrijdag  08:30 tot 18:30  
Zaterdag      08:00 tot 17:30    
en we zijn open zolang onze borden buiten staan  
 

Goudsbloemlaan 142  070 3470506 
www.hanskipenmeer.nl 

Goudenregenplein 50-53, Den Haag
telefoon 070 - 3603607
www.roosijzerhandel.nl

• Brabantia afvalemmers en accessoires
• Histor, Sigma en De Vos verf 
 (wij mengen ook elke gewenste kleur)

• Sanitair en elektra
• Victorinox Zwitserse zakmessen

Al bijna 100 jaar het vertrouwde adres in de wijk !

 ROOS  IJZERHANDEL

a

ef
f

Uw kledingatelier voor:
● Stomen
● Wassen
● Het (opnieuw) op maat
maken en/of herstellen

van uw garderobe, bruidskleding, leer,
gordijnen, beddengoed en tapijten.

Maar ook verkoop van:
● Kwaliteit Panty’s
● Fournituren
● Kledingaccessoires
● Borduurpakketten enz. enz.

En zelfs verhuur van:
● Vloerbedekkingsreinigers
en toebehoren

Last but not least
Voor een goed en eerlijk advies.

Goudenregenstraat 254 ● 2565GE Den Haag
E-mail bove_nuevo@live.nl ●Tel 070-3602665

Uw kledingatelier voor:
• Stomen
• Wassen
• Het (opnieuw) op maat maken 
  en/of herstellen

van uw garderobe, bruidskleding, leer, 
gordijnen, beddengoed en tapijten

Maar ook verkoop van:
• kwaliteit panty’s • fournituren
• kledingaccessoires • borduurpakketten enz.

Zelfs verhuur van: 
• vloerbedekkingsreinigers 
  en toebehoren

Goudenregenstraat 254 • 2565 GE Den Haag
E-mail: bove_nuevo@live.nl • Tel. 070-3602665

VOOR EEN 
GOED EN EERLIJK 

ADVIES
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Op de Thomsonlaan, bij de kruising met de Fahren-
heitstraat, werd op 3 maart door wethouder Jo-
ris Wijsmuller de nieuwe lunchroom ‘Brownies 
&downieS’ geopend. Hij werd daarbij geholpen 
door Lize Weerdenburg. Zij werd bekend door het 
programma ‘Down for Dummies’ dat vorig jaar 
door de acteur Barry Atsma werd gepresenteerd en 
waarin Lize een belangrijke rol speelde. De lunch-
room maakt deel uit van de gelijknamige keten. Wat 
maakt deze lunchroom bijzonder? Het personeel 
bestaat deels uit mensen met een verstandelijke 
beperking, met name met het Syndroom van Down.  

De keten ‘Brownies&downieS’ werkt volgens de 
franchiseformule en heeft al dertien vestigingen 
in verschillende steden in Nederland. In de vesti-
ging aan de Thomsonlaan zwaait Miranda Broers, 
zelf moeder van een vijfjarige zoon met Downsyn-
droom, de scepter. Nadat zij in januari een vestiging 
in Den Bosch binnenstapte, viel zij meteen voor 
dit concept dat zij zo goed in de geest van deze 
tijd vindt passen. Een tijd waarin er meer vanuit de 
maatschappij zelf moet komen. De meeste ‘downies’ 
komen rond hun twintigste jaar van school. In de 
meeste gevallen komen zij terecht in een instelling 
die dagbesteding biedt, terwijl zij heel goed in de 
maatschappij kunnen meedoen. Dat is zonde! 

De leerlingen gingen voortvarend aan de slag en 
het bleken échte talenten, want na een half uur 
waren er al heel duidelijke contouren te zien van 
vele soorten fruit, van longdrinks met ijsklontjes en 
van nog veel meer. Terwijl de begeleidende docent, 
Marlies van Heijningen, geïnteresseerde bewoners 
te woord stond - ze zelfs aanmoedigde om óók aan 
de slag te gaan - waren de ‘kunstenaars’ alweer een 
stap verder en werden de doeken ook gevuld met 
de meest vrolijke kleuren. Kijkend naar al die frisse 
en kleurige kunstwerken kreeg ik zin in de lente! De 
eerste expositie in ‘Uitzicht’ is van 30 maart tot eind 
juni te bezichtigen en is zeker de moeite van het be-
zoeken waard. Het wooncentrum streeft ernaar om 
elk kwartaal een andere collectie tentoon te stellen.   

Shirley van der Steen  

Aan de Thomsonlaan kunnen de gasten letterlijk 
meekijken in de keuken, waar dagelijkse verse 
taarten en brownies worden gebakken. ‘Brownies 
&downieS’ is een echte lunchroom waar alles met 
verse ingrediënten wordt bereid. Op vrijdagavond 
kun je er eten ‘wat de pot schaft’. Maar ze serveren 
er ook een high tea of een high wine. Ik heb er al 
diverse voorproefjes van gehad en zou zeggen: 
‘Doen!’.  

Marja van Zijderveld 

Brownies&downieS

Eliza
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Scouting de Mohicanen

Daal en Bergselaan 9

www.mohicanen.nl

secretariaat@demohicanen.nl

Laat je zien op
zaterdag!

Voor kinderen die graag 

hutten bouwen in het bos. Jongens en meiden 

die op een eigen vuurtje brood willen 

bakken, op kamp naar Engeland willen! 

Kom langs en kijk zelf

wat er te doen is!

Elke zaterdag 

Jongens en meisjes 6 t/m 8 jaar

10.00 - 12.00 uur of  14.30 - 16.30 uur

Meisjes 8 t/m 11 jaar & Jongens 8 t/m 11 jaar

9.30 - 12.00 uur of 14.00 - 16.30 uur

Meiden 11 t/m 15 jaar & Jongens 11 t/m 15jaar

9.45 - 12.15 uur of 14.00 - 17.00 uur

Jongeren 15 t/m 18 jaar: vrijdag 20.00 - 22.00 uur

Vrijwilliger worden kan vanaf 18 jaar

Kijk op www.mohicanen.nl

  L a at  j e
u i t d ag e n !

Mohicanen_Wijkwijs.indd   1 14-02-2013   23:14:23
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Omdat het prachtige beroep van huisarts heel veel 
van iemand vergt, hebben de leden van de HOED 
(Huisartsen onder één dak) afgesproken dat art-
sen op 65-jarige leeftijd met hun praktijk moeten 
stoppen. Nu was het voor Paul van Gijn zover. Ook 
al toont hij als een vitale, jonger uitziende man, 
die in al die 35 jaar één dag ziek was, toch heeft 
hij besloten daadwerkelijk te stoppen. Dit zal hem 
moeilijk vallen, omdat hij veel duurzame relaties van 
soms tientallen jaren moet beëindigen. ‘Ik vind het 
emotioneel best zwaar,’ stelt hij vast. Deze buurt is er 
een van ‘trouwe’ bewoners, die er vaak al generaties 
lang wonen. Hij woont zelf in deze buurt. Met veel 
van de bewoners heeft hij een bijzondere band, 
vooral ook met de talloze moeders bij wie hij thuis 
de bevalling begeleidde in de eerste tien jaar van 
zijn praktijk. Dat geldt ook voor de zuigelingen van 
toen voor zover ze in de buurt bleven wonen.  

In dit verband herinnert hij zich nog levendig een 
van zijn eerste bevallingen, waarbij bleek dat er 
niet één maar twee baby’s kwamen! Er werden in 
die tijd tijdens de zwangerschap nog geen echo’s 
gemaakt en niets wees erop dat er een tweeling op 
komst was. Het was daardoor een gecompliceerde 
bevalling die gelukkig goed afliep.  

Als rasechte Hagenees, geboren in 1950 in de 
Tasmanstraat, wilde hij altijd al huisarts worden. 
Misschien dat het beroep van zijn moeder, die ver-
pleegkundige was, daar voor een deel wel debet 
aan was. Zijn oudere broer werd revalidatiearts. 
Voor het overige was de familie Van Gijn er niet een 
van dokters. Aardige toevalligheid in dit verband 
is dat zijn eigen dochter wèl in de voetsporen van 
haar vader treedt. Zou hij, terugkijkend, toch iets 
anders dan huisarts hebben willen worden, dan 
zou het iets zijn, waarbij hij met groepen aan de 

slag zou kunnen gaan, omdat de dynamiek van 
groepen hem erg aantrekt.  
Na zijn artsenstudie in Leiden begon hij, intussen 
getrouwd, zijn eerste praktijk in één van de wonin-
gen van het voor ingewijden bekende ‘artsenrijtje’ 
aan de Laan van Meerdervoort. Een paar jaar later 
werd het vrijgekomen buurhuis erbij getrokken, ook 
omdat zijn drie kinderen groter waren geworden en 
het gezin behoefte aan meer ruimte had.  

De puur solistisch werkende huisarts is volgens 
hem een uitstervend ras. Ook hij volgde de al ja-
ren bestaande trend om veel meer samen te wer-
ken. Daarom besloot hij in 2007 met drie collega’s 
en een apotheker ‘De Akelei’ op te zetten. Met zijn 
collega-artsen en verschillende collega’s uit de pa-
ramedische beroepsgroep heeft hij veel structureel 
overleg. Samen ontwikkelen zij zorgprogramma’s 

Hij wilde maar één ding: 
huisarts worden
Paul van Gijn was tot voor kort een van de vier artsen binnen het sinds acht jaar bestaande centrum 
voor huisartsenzorg ‘De Akelei’ aan de Akeleistraat. Na 35 jaar zijn zingevende maar ook veeleisende 
beroep te hebben uitgeoefend, nam hij op 1 april jl. afscheid om van zijn welverdiende pensioen te 
gaan genieten. Een geschikte aanleiding vonden wij, om met hem een vraaggesprek te hebben.  

vervolg op pag. 27
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Florence Thuis

Thuis

Woonzorgcentrum Uitzicht biedt
• een sfeervol restaurant en grand café        
• FlorencePas met kortingen op           
 diverse diensten                                
•  gezellige activiteiten en wellness-

voorzieningen            
• ondersteuning en bemiddeling  
• comfortabele huurappartementen              
• dagbehandeling
• 24-uursopvang
• kleinschalige verpleeghuiszorg
 

Met Florence Thuis hebt u advies, ondersteuning en zorg altijd dichtbij.

Informatie over
•  nieuwbouw woonzorgcentrum

Dekkersduin
•  wat kan de huisverpleegkundige

voor mij betekenen?
• thuiszorg en alarmering
 
Vragen? Wij helpen u graag verder!                
Wijkservicepunt in Uitzicht
Zonnebloemstraat 383
T 070 - 754 55 66
E wspuitzicht@fl orence.nl

Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het gratis verwijderen. 

U hoeft het alleen maar te melden.

Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner 

de kans dat er meer graffi ti bij komt!

Meld Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl 
of  14 070.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 
aangename, veilige en schone plek om 
in te wonen, werken en leven.

Snel gemeld? 

Snel hersteld!

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij
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om de behandeling van mensen met suikerziekte 
of de longziekte COPD zo doeltreffend mogelijk te 
laten verlopen. Daarnaast werken zij wijkgericht 
onder andere rond de ouderenzorg.  

Als ervaren huisarts is hij ook al jarenlang betrok-
ken bij de opleiding van aankomende collega’s 
die bij het L.U.M.C. (het Leids universitair medisch 
centrum) tot huisarts worden opgeleid. Zij komen 
als onderdeel van hun opleiding een jaar lang ‘on-
der supervisie’ het huisartsenschap te beoefenen. 
Voor het zo belangrijke aspect van het beroep: de 
communicatie, worden - uiteraard met medeweten 
en toestemming van de patiënt - video-opnames 
gemaakt die naderhand worden bekeken en na-
besproken.  

Wat het beroep van huisarts zo boeiend en uitda-
gend maakt, is volgens Paul van Gijn dat je iedere 
dag om acht uur begint en niet weet wie er zich bij 
al die 10-minutengesprekken gaan melden. In die 
luttele  tien minuten van een consult voelt hij zich 
telkens weer uitgedaagd om door actief te luisteren 
en het creatief schakelen tussen wat hij hoort en 
denkt tot een advies te komen. Die spanning tussen 
de dwingende structuur van het afsprakenschema 
en zijn professionele vrijheid trekt hem juist aan 
in zijn beroep. Zeker voor beginnende huisartsen 
vormt dit vaak een bron van onzekerheidsgevoe-
lens. Hij heeft dat destijds aan den lijve ondervon-
den, maar herkent het ook in zijn rol als opleider 
van toekomstige huisartsen.  

Bekeken vanuit de levenscyclus - van de geboorte 
tot de dood - heeft hij met beide te maken gehad. 
Hij begeleidde, zoals verteld, talloze thuisbeval-
lingen, maar ook, om maar een groot contrast te 
noemen: stervende mensen. Deze uitersten hebben 
vorm en kleur aan zijn leven gegeven.  

In zijn beroepssector is in al die jaren veel veranderd. 
Steeds meer huisartsen zijn parttime gaan werken, 
nemen deel aan groepspraktijken en er zijn veel 
vrouwelijke huisartsen bijgekomen. Artsen moeten 
zich verplicht bijscholen om de vakbekwaamheid 
op peil te houden, wat hij een goede zaak vindt, 
zeker ook omdat de veranderingen binnen het vak-
gebied zo snel gaan. Minder enthousiast is hij over 

de toenemende macht van de zorgverzekeraars. Die 
stellen hoge eisen waar enorm veel administratieve 
taken uit voortvloeien. Uiteindelijk zijn ze er primair 
op gericht om de zorg zo goedkoop mogelijk te 
maken. Dwingende contracten met bijvoorbeeld 
de huisartsen zijn er een onwenselijk gevolg van.  

Als Paul van Gijn een reclameboodschap zou moe-
ten bedenken om zijn vak te promoten, dan zou het 
ongeveer zo klinken: ‘Heb je interesse in mensen en 
wil je een zingevend, afwisselend beroep waarin 
je eigen baas bent, kies dan voor huisarts!’ Ook al 
vergt het beroep heel veel van je, dankbaarheid 
en waardering vormen de beloning naast het feit 
dat je niet alleen met klein en groot leed wordt ge-
confronteerd, maar ook met de vreugde van herstel 
en genezing.  

De zorg voor anderen moet in een gezonde balans 
zijn en blijven met de zorg voor jezelf wil je het 
in dit beroep volhouden. Door veel te sporten en 
een stabiel thuisfront is hem dat gelukt. Hij was op 
één dag na, nooit ziek! Hij heeft ook altijd zelf een 
huisarts gehad, wat overigens geen verplichting 
is. Je eigen dokter spelen lijkt hem niet verstandig, 
omdat je al snel met een ‘blinde vlek’ je eigen pro-
blemen ontkent.  

Plannen voor de toekomst heeft hij zeker. Om niet in 
een enorm gat te vallen, gaat hij eerdaags zijn hoofd 
proberen leeg te maken en zich verder bezinnen op 
de toekomst door in zijn eentje in drie maanden 
tijd een wandeltocht van 2000 km van Maastricht 
tot Nice te gaan maken.  Verder zijn er ook plannen 
om in Frankrijk een huis te vinden waar hij samen 
met zijn vrouw van het plattelandsleven wil gaan 
genieten, niet liggend in de zon, maar door actief 
met het telen van groenten en fruit aan de slag te 
gaan. Als stadsjongen had hij daar altijd al  behoefte 
aan en nu is het zo ver.   

Hij begint aan een totaal ander leven. Hij zal als arts 
worden herinnerd als iemand die zijn patiënten al-
tijd in hun waarde liet, maar ook recht door zee kon 
zijn. We wensen hem en zijn vrouw alle geluk toe.  

Leen Nauta   

vervolg van pag. 25
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TEGENZIN?  
JOG/WANDEL ZO  

 
MINDFUL 
PLAYFUL 

BETEKENISVOL 
SAM@STRANDLOPERS.NL 

 
 

 

Haganum
Residence

Luxe studio’s te huur in

BELANGSTELLING?
Op www.residencehaganum.nl vindt 
u meer informatie. Belt u voor een 
rondleiding met 070 - 318 49 00.

In Residence Haganum is het comfortabel 
wonen zonder zorgen. En als u zorg nodig 
heeft, dan maakt u gewoon gebruik van 
ons professionele zorgteam.

Residence Haganum is gevestigd in het gezel-
lige Zeeheldenkwartier en beschikt over 29 
woonzorgstudio’s die van alle gemakken zijn 
voorzien. De zorg, begeleiding en activiteiten 
stemmen wij af op uw wensen.

U beschikt onder meer over een kitchenette, een 
ruime badkamer, een sfeervol restaurant, een 
ontmoetingsruimte met bibliotheek, een prach-
tige tuin, een beautysalon en een fysiotherapie-
ruimte.

Adverteren in Wijkwijs
is een lucratieve vorm van 

sponsoring van uw wijk, 
de Bloemenbuurt

Meer informatie? 
Stuur een bericht naar:

wijkberaad@dehyacint.nl
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Ter herinnering

Op 9 februari jl. overleed plotseling aan 
de gevolgen van een hersenbloeding 

mevrouw Wil Noordam-Janssen  

Wil, zoals bijna iedereen haar kende, woon-
de op de hoek van de Lijsterbesstraat en de  
Azaleastraat. Haar man, wijlen Ton Noor-
dam, begon daar ruim 50 jaar geleden een 
glashandel en schildersbedrijf; een begrip 
in de wijk. Na zijn overlijden zette Wil zijn 
bedrijf als glashandel en lijstenmakerij 
voort; en met verve! Vier jaar geleden sloot 
zij voor goed de winkel. Na bijna 20 jaar 
werken was het tijd om van het leven te 
gaan genieten. Hoewel niet meer achter de 
toonbank, bleef ze een luisterend oor hou-
den voor wie zijn verhaal even bij haar kwijt 
wilde. Menigeen wist dan ook haar keuken, 
waar de koffie altijd klaarstond, te vinden.   

Daarnaast was zij betrokken bij het wijkge-
beuren. Ze was altijd van de partij bij ‘Eten 
voor Jong & Oud’ en het ‘Happy Hour’ en 
verrichtte daarbij hand- en spandiensten. 
Ook in de jaarlijkse grote schoonmaak van 
het wijkgebouw had ze een groot aandeel.  
Wil zal door velen worden gemist.  

Marja van Zijderveld

Kastanje: 

boom 

op het plein 

als vanzelfsprekend 

voor ons huis 

Onthutst: 

geen knoppen 

geen bloemen 

geen bladeren  

staande  

fier  

maar ontzield.  

Stil ontglipt:  

als de man uit de buurt  

wandelend  

met zijn kleinkinderen  

 ’s avonds met zijn hond.  

Als de buurvrouw  

net als jij  

kastanje  

vergroeid   

met het plein  

tot onze herinneringen  

zijn vervaagd.  
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• VÓÓR Welzijn/Ouderenwerk Segbroek op 
zoek is naar vrijwilligers die regelmatig een 
vriendschappelijk bezoek willen afleggen 
bij mensen die daar behoefte aan hebben? 
Nadere informatie, zoals bijvoorbeeld taak-
omschrijvingen van deze functies, is te verkrij-
gen bij de ouderenconsulenten van Segbroek. 
Voor onze wijk is dat Mw. Lizeth Kastelein. Zij 
is bereikbaar op (070) 205 24 80. 
Op de website van wijkberaad De Hyacint is 
ook informatie over dit onderwerp te vinden: 
www.dehyacint.nl; 

• u bij VÓÓR Welzijn terecht kunt voor hulp 
bij uw thuisadministratie? Vrijwilligers van het 
Ouderenwerk Segbroek kunnen u - kosteloos! 
- helpen bij het organiseren en overzichtelijk 
maken van uw administratie. Zij kunnen u 
ook helpen bij het leggen van contact met 
instanties. Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met ouderenconsulent Mw. 
Linda Hagen, werkzaam in wijk- en diensten-
centrum De Regenvalk, tel. (070) 346 95 43; 

• er een computerinloop is voor mensen die 
vertrouwd willen raken met het gebruik van 
de computer en de mogelijkheden ervan wil-
len ontdekken? Tijdens de inloop helpt een 
deskundige vrijwilliger u met al uw vragen 
over internet, email, tekstverwerking, foto-
bewerking, sociale media en dergelijke voor 
computer, tablet, iPhone en iPad. De - gratis - 
computerinloop vindt plaats op woensdag-
ochtend van 10.30 - 12.30 uur in buurtcen-
trum ’t Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6 in 
Den Haag. 
Voor meer informatie: (070) 205 24 80; 

Wist u dat ...

• VÓÓR Welzijn onlangs een speciaal vrijwil-
ligerspunt heeft geopend? Zoekt u vrijwilli-
gerswerk of vrijwilligers voor uw organisatie 
in stadsdeel Segbroek, kom dan vooral langs 
in het buurtcentrum ’t Lindenkwadrant  (2e 
Braamstraat 6). Dat kan op di/wo/do van 
09.00 - 13.00 uur. Vanaf 6 april 2015 is het 
vrijwilligerspunt op deze dagen zelfs tot 
17.00 uur geopend. Er zitten medewerkers 
klaar om u te helpen; 

• drie winkeliers van de Goudsbloemlaan 
elkaar in het programma ‘Geloof en een 
Hoop Liefde’ van de EO een portie liefde, 
geloof en hoop schonken? Programma ge-
mist? Google: Geloof en een Hoop Liefde; 
uitzending van 9 januari 2015; 

• de schoolwijkagent, Mw. Henrieke Schoen-
makers sinds 1 januari 2015 de wijkagent 
is in de Vogelwijk? De nieuwe schoolwijk-
agenten van Segbroek zijn: Joeri van Duijn 
(Segbroek College) en Kristian Harmelink 
(diverse andere scholen in Segbroek); 

• de gemeente Den Haag een speciale gids 
uitgeeft met daarin allerhande informatie 
over sporten en bewegen voor iedereen 
vanaf de leeftijd 50+? De gids, getiteld, 
‘Sport- en beweegwijzer 50+’, geeft infor-
matie over sport van A-Z (van Aerobics tot 
Zitdansen). Voor meer informatie kunt u 
bellen met de Sport-info-lijn op werkdagen 
van 08.00 - 17.00 uur op (070) 353 72 72. U 
kunt de gids/brochure ook downloaden via 
www.denhaag.nl/sport (klik links op ‘Oude-
rensport’). 
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Loodgieter, centrale verwarming, gas-, water-, sanitaire en elektrische installaties én

zonnepanelen.

Heeft u een installateur nodig? Wij installeren en onderhouden centrale verwarming, sanitair en

elektra. Ook voor advies op het gebied van zonne-energie en zonnepanelen bent u bij ons aan

het juiste adres!

Sinds 1922 DE VAKMAN op het gebied van de totale installatie!

Chrysantplein 6, 2565 BV Den Haag, tel.: 070 3453 771

E-mail: wvdaa@hetnet.nl, website: www.wvdaa.nl
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Vaste activiteiten 
WIJKCENTRUM Anemoonstraat 25 
(zij-ingang) schoolgebouw, tel. 360 37 25

 

MAANDAG 08.00 - 09.00 uur   HEALING TAI CHI (9)
  09.45 - 13.00 uur   SCHAKEN (1)
  18.30 - 19.45 uur   YOGA (2)
  19.45 - 21.00 uur   YOGA (2)
  21.00 - 22.15 uur   YOGA (2)

4e MAANDAG van de maand 14.00 - 16.00 uur   LEESCLUB 1 (6) 

DINSDAG 10.00 - 12.00 uur   JEU DE BOULES (1)
  13.30 - 15.30 uur CREATIEVE WORKSHOPS (10)
  19.30 - 22.30 uur   BRIDGE (4)

WOENSDAG 09.15 - 10.30 uur  YOGA (2)
  10.30 - 11.45 uur  YOGA (2)

2e WOENSDAG van de maand 19.30 - 21.30 uur   OPENBARE BESTUURSVERGADERING

3e WOENSDAG van de maand 18.00 - 21.30 uur   KOOK-/EETCLUB (8)

4e WOENSDAG van de maand 20.00 - 22.00 uur   LEESCLUB 2 (6)

DONDERDAG 09.30 - 12.30 uur   BRIDGE (5)
  13.30 - 14.45 uur   YOGA (2)
  15.00 - 16.15 uur   YOGA (2)

1e DONDERDAG van de maand 19.30 - 22:30 uur   FILOSOFISCH CAFÉ (3)

VRIJDAG 09.15 - 10.30 uur  YOGA (2)
  10.30 - 11.45 uur   YOGA (2)
  13.30 - 16.30 uur   BRIDGE (5)

1e VRIJDAG van de maand 20.00 - 22.00 uur  SCRABBLE (6) 

4e VRIJDAG van de maand 18.30 uur  ETEN VOOR JONG EN OUD (7)

1e EN 3e ZATERDAG van de maand 15.00 - 17.00 uur  HAPPY HOUR ! (7) 

 1)  Arjen Brouwer  tel. 06 246 437 07
 2)  Marja Kappetein  tel. 310 74 57
 3)  Johan ter Heegde  info@filosofievoorhetleven.nl
 4)  Bridgeclub De Anemoon  tel. 364 68 31
 5)  Bridgeclub De Hyacint  tel. 448 13 34
 6)  Loukie Nak  tel. 363 66 04 
 7)  Marja Haring  tel. 06 167 808 80 
 8) Roos Kessels tel. 362 89 55
 9) Ben Lochtenberg tel. 06 247 525 57
10) Leo van der Wijden le.wijden@wxs.nl of tel. 06 502 400 24



Laan van Meerdervoort 708a  -  Postbus 64733  -  2506 CC Den Haag  -  Tel: (070) 368 94 96

Fax: (070) 325 40 70  -  Internet: www.belderbos.nl  -  E-mail: info@belderbos.nl

BIJ ONS IS IEDERE  
KLANT AL 50 JAAR 

KONING!


